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CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 10-11-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2009/Qð-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án phát triển xã hội hóa lĩnh vực dạy nghề
tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2009 -2015 và ñịnh hướng ñến 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về ñẩy
mạnh xã hội hoá hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính
sách khuyến khích xã hội hoá ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy
nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1466/Qð-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực
hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục-ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao,
môi trường;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1000/2005/Qð-BLðTBXH ngày 07/06/2005 của Bộ
trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ðề án "Phát triển xã
hội hoá dạy nghề ñến năm 2010";
Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích xã hội hoá ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HðND ngày 21/4/2009 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh Quảng Ngãi phát triển xã hội hoá dạy nghề của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn
2009 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 109/TTr-SLðTBXH ngày 23/9/2009 về việc phê duyệt ðề án phát triển xã hội hoá
dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2009 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020;
QUYẾT ðỊNH:

